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Resumé – afvisning af lokalplansforslag N106  
 

Hermed fremsendes Fredensborg Boligselskabs indsigelse imod lokalplan-

forslag N106 samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, som skal muliggøre 

en udvidelse af Per Gyrum Skolen. Med indsigelsen følger en indtræn-

gende og kraftig opfordring til kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kom-

mune om ikke at godkende lokalplanforslaget. Indsigelsen mod lokalplan-

forslaget bygger særligt på følgende forhold: 

 

- Bygherre har delvist ikke opfyldt og leveret de krav, som Plan-, 

Miljø- og Klimaudvalget stillede bygherre den 6. maj 2019 – lokal-

planforslaget er derfor ikke udarbejdet på et ordentlig og oplyst 

grundlag. [Afsnit 1] 

 

- Baggrund og formål med lokalplanforslaget (200 elever) er ikke i 

overensstemmelse med Per Gyrum Skolens erklærede mål med 

antallet af elever og lærere i fremtiden (en samlet skole) og skolens 

fremstilling og ageren i forhold til en udvidelse i øvrigt. Fredens-

borg Boligselskab kan ikke acceptere en udvidelse med hverken 

200 elever eller 300 elever. [Afsnit 2] 

 

- En udvidelse af skolen, og dermed en skolebygning, vil ikke passe 

ind i det pågældende bysamfunds størrelse og karakter. [Afsnit 2] 

 

- Et allerede problematisk naboforhold mellem beboelse og skole 

findes ikke håndteret i planforslaget om udvidelse. Yderligere sy-

nes Fredensborg Kommune heller ikke at sikre processen herfor. 

[Afsnit 3] 

 

- Eksisterende støj overstiger sammenlignelige støjgrænser i en 

grad, hvor det må vurderes at kunne have sundhedsmæssige kon-

sekvenser for de omkringboende, hvilket Fredensborg Boligsel-

skab på ingen måde kan acceptere at udsætte sine beboere for.   

[Afsnit 3] 

 

- I henhold til planloven har kommunen pligt til at sikre, at et om-

råde ikke udlægges til støjbelastet anvendelse i et støjfølsomt om-

råde. [Afsnit 3] 

 

- Trafikanalysen, der lægges til grund for lokalplanen, er mangel-

fuld og behæftet med både juridiske og faktuelle fejl, og vurderin-

gen af antallet af tilkørsler, der lægges til grund i analysen, vil ikke 

stå mål med virkeligheden, da privatskoler har et større opland 

end folkeskoler. [Afsnit 4] 
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- Fredensborg Boligselskab har den 12. august 2020 fået foretaget en 

trafiktælling, som viser en langt højere ankomst af biler til skolens 

tre lokaliteter end konklusion fra trafikanalysen, der lægges til 

grund for lokalplanen [Afsnit 4] 

 

- I trafikanalysen bliver der lagt til grund, at parkeringspladserne på 

Mariehøj 5 anvendes to gange og dermed kan indgå i to lokalpla-

ner – endvidere vil antallet af parkeringspladser ikke overholde 

parkeringsnormen for Fredensborg Kommune i henhold til Kom-

muneplan 2017. Yderligere har Fredensborg Boligselskab i skri-

vende stund modtaget oplysninger om, at Mariehøj 5 anvendes til 

fritidsordning (institution), hvilket betyder, at der er et krav i hen-

hold til lokalplanen for området på 21 parkeringspladser, men der 

er kun 8 parkeringspladser. Fredensborg Kommune vil således til-

lade, at Per Gyrum Skolen ikke opfylder kravet i lokalplanen for 

Mariehøj 5 og samtidig dispensere fra parkeringsnormen for kom-

munen ved udarbejdelse af nærværende lokalplansforslag. Det er 

ikke acceptabelt, at parkeringsproblematikken negligeres på denne 

måde og dermed vil blive en realitet. [Afsnit 4] 

 

- Der er uklarheder om, hvordan byggeprocessen og byggepladsen 

vil forløbe, såfremt lokalplansforslaget vedtages. Det er svært at 

se, hvordan Per Gyrum Skolen vil etablere en byggeplads på egen 

grund og sikre en tilkørsel, uden at det går via den private fæl-

lesvej [Afsnit 4] 

 

- Fredensborg Boligselskab frygter med en udvidelse af skolen, at 

det vil betyde fraflytninger fra de omkringboende, og at det vil 

medføre udlejningsvanskeligheder som i 2009/2010. Dette vil få fa-

tale økonomiske følger for selskabets 617 boliger, hvor lejetab vil 

blive pålagt deres husleje som konsekvens af en udvidelse af sko-

len. [Afsnit 5]  

 

- Fredensborg Kommune gøres opmærksom på, at hvis afdelingen 

og selskabet igen kommer ud i store økonomiske problemer, vil 

det ikke være uden en økonomisk risiko for kommunen, da kom-

munen har stillet garanti for 16,8 mio. kr. i forbindelse med låne-

optag i afdelingen Niverødgård, ydet et kapitaltilskud på 180.000 

kr. og yderlig lånt Niverødgård 930.000 kr. til dækning af lejetab. 

[Afsnit 5] 

 

- Området er i henhold til kommuneplanen udlagt til bolig, og ejer 

har dermed ingen ret til at bygge. Der findes ydermere andre mu-

lige og langt bedre placeringer for Per Gyrum Skolen end ved Ni-

verødgården 2, hvilket Per Gyrum Skolens ledelse har 
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tilkendegivet over for Plan-, Miljø og Klimaudvalget, at de vil 

være indstillet på. [Afsnit 6] 

 

I det følgende notat er foranstående begrundelser uddybet og medlem-

merne af Fredensborg Kommunes Byråd samt udvalg opfordres på det 

kraftigste til at læse og orientere sig i notatet, hvor der også er flere 

spørgsmål, som forventes besvaret. 

 

 

 

 

På Fredensborg Boligselskabs vegne 

 

Organisationsbestyrelsen   Jens Elmelund 

Fredensborg Boligselskab  Administrerende direktør, KAB 
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Indledning 

Forslag til lokalplan N106 (”lokalplanforslaget”) for udvidelse af Per Gy-

rum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet, idet Per 

Gyrum Skolen ønskes udvidet. Lokalplanforslaget er i høring, og hørings-

fristen udløber den 17. august 2020.  

 

Nærværende er udtryk for Fredensborg Boligselskab og KAB’s sammen-

fattede kommentarer til, hvorfor lokalplanforslaget ikke bør vedtages.  

 

Nedenfor ses Niverødgården, hvor Per Gyrum Skolen er beliggende i ho-

vedhuset, og Fredensborg Boligselskabs afdeling 54-3 Niverødgård er be-

liggende i længerne op til hovedhuset.  
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1. Processen med Fredensborg Kommune  

 

1.1 Indledende forløb fra 2019 – indkaldelse af ideer og forslag 

I forbindelse med offentlig høring i marts 2019, indsendte KAB på vegne 

af Fredensborg Boligselskab høringssvar og redegjorde for bekymringer 

ved udvidelsen af Per Gyrum Skolen. På dette tidspunkt var det på tale, at 

skolen skulle udvide fra 90 til 260 elever. Allerede på dette tidspunkt ud-

trykte Fredensborg Boligselskab sin skepsis omkring en udvidelse.  

 

Fredensborg Boligselskab har delvist fået aktindsigt i processen omkring 

høringen i 2019 og kan konstatere, at skoleleder af Per Gyrum Skolen og 

en byplanlægger fra Fredensborg Kommunen har korresponderet meget 

omfattede om sagen.  

 

I sagsnr. 20 1478, s. 111 og 1042 fra dokumenter fra aktindsigten fremgår 

det, at byplanlæggeren fra Fredensborg Kommune efter høringsfristens 

udløb den 12. marts 2019 skriver til skolelederen af Per Gyrum Skolen og 

opfordrer hende til at kommentere på de rettidigt fremsendte høringssvar, 

bl.a. fra en række beboere og Fredensborg Boligselskab.  

 

Den 24. april 2019 fremsender skolelederen 34 positive høringssvar i ske-

maform til byplanlæggeren, og disse indgår i oplægget og på mødet i 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 6. maj 2019. Det fremgår af side 1049 i 

samme sag, som nævnt ovenfor. Per Gyrum Skolen fik således mulighed 

for at indhente yderligere positive høringssvar fra personer, som havde 

mulighed for at kommentere på de allerede fremsendte høringssvar, da 

Fredensborg Kommune havde videreformidlet disse til skolelederen.  

 

Hvor er ligebehandlingen af sagens parter i denne sag? Er det rime-

ligt, at give den ene part i sagen en længere og uofficiel svarfrist?  

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget godkendte herefter den 6. maj 2019 admini-

strationens indstilling med de i dagsordenen anførte forhold: 

 

”På baggrund af de indkomne høringssvar og i forbindelse med det videre 

arbejde med planlægning af området anbefaler administrationen følgende: 

 

- Bygherre skal udarbejde en trafikanalyse, som skal komme med 

forslag til, hvordan udfordringerne omkring trafikken og parke-

ringen i området og på egen grund skal håndteres. Den er bl.a. af-

gørende for, hvor stort et udeareal der kan udlægges til eleverne, 

og den kan være med til at afgøre placering af den nye bygning. 

 

- I forhold til eventuelle muligheder og begrænsninger ved place-

ring af en bygning i området skal bygherre søge rådgivning, som 
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bl.a. skal klarlægge de fysiske forhold på ejendommen som rørfø-

ringer, ledninger og jordbundsforhold, inden et byggefelt fastlæg-

ges i en lokalplan. 

 

- Bygherre skal komme med forslag til, hvorledes skolen kan ind-

rette udearealerne på en sådan måde, at de tager størst muligt hen-

syn til de omkringliggende boliger.  

 

- I forbindelse med lokalplanarbejdet stilles generelt krav til, at byg-

herre ved f.eks. en landinspektør skal udarbejde en servitutunder-

søgelse for at sikre overblik over forhold, som der evt. skal tages 

hensyn til i den nye lokalplan.” 

 

Fredensborg Boligselskab anmoder om svar på, om administrationen 

og byrådet finder, at bygherren har opfyldt de af udvalget stillede fire 

krav helt og til fulde?  

 

Finder Fredensborg Kommune, at skolen har løst de trafikale proble-

mer jf. kravet, når der allerede i dag er trafikale problemer ved Nive-

rødgården 2, og da flytningen fra Mariehøj 479 og Mariehøj 483 sand-

synligvis vil medføre en tredobling af trafikken ved Niverødgården 2? 

 

Er kommunen i besiddelse af en udformning af den påtænkte bygning, 

som lever op til kravene i afsnit 3 om hensyntagen til naboerne?  

 

Fredensborg Boligselskab har ikke haft mulighed for, at vurdere dette, da 

det på trods af flere anmodninger om aktindsigt ikke er lykkedes at få ud-

leveret skolens ansøgning om udvidelsen. 

 

1.2 Forløb op til byrådsmødet den 25. maj 2020 

I den efterfølgende periode søger Fredensborg Boligselskab om aktindsigt 

flere gange, idet fornemmelsen er, at alle dokumenter ikke modtages. Her-

under er der flere gange anmodet om at få fremsendt den konkrete bygge-

ansøgning fra Per Gyrum Skolen, men en sådan er fortsat ikke modtaget. 

Denne skulle være fremsendt af Per Gyrum Skolen i 2018. Det virker der-

for som om, at der ikke foreligger en konkret ansøgning, men at Fredens-

borg Kommune og skolelederen af Per Gyrum Skolen blot udarbejder 

denne løbende i fællesskab.  

 

Dette ses bl.a. i korrespondance mellem Fredensborg Kommune og Per 

Gyrum Skolens skoleleder den 20. februar 2020, hvor skolelederen skriver 

følgende: 

 

”Jeg tænker at det er en rigtig dårlig ide at begrænse til 1 plan! 
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- Vi er jo samtidig blevet spurgt ind til hvor mange m2 børnene har at 

lege på. - underforstået: har de nok? 

- Samtidig så er både længer på Niverødgården og hovedhuset høje 

bygninger. Men måske man kunne lave en max højde magen til hoved-

hus? 

- endelig ved jeg, at flere politikere ved andre sager hellere ser, at en 

bygning er høj og “overstået” og tager mindre grønt areal end “fladet 

ud”, så ærgerligt, hvis den mulighed ikke foreligger i lokalplanen. 

 

Når vi laver en endelig beskrivelse kan vi tænke ind, - det må da også 

skrives ind i en konkret byggetilladelse, hvis det er rarest - at der ikke 

er vinduer i x højde og mod x side? 

Det kunne være (et ærgerligt) kompromisforslag fra vores side? 

Eller trække bygningen mod basketboldbanen? 

Er det en mulighed at se på, hvor KAB havde påtænkt at lægge deres 

lejligheder? 

Er det egentlig muligt at se det? De var jo meget langt i deres proces. 

Så kan vi evt “kopiere” det, men blot halvere det? 

Tak for hurtigt svar. 

Glæder mig til at se tekst :)” 

 

Hertil svarer Fredensborg Kommune: 

 

”Jeg regner med meget snart at kunne sende dig et udkast til lokalplan-

teksten, således at I kan se lokalplanbestemmelserne igennem. 

Jeg har talt med en af vores byggesagsbehandlere i forhold til en ny 

bygning i området. Anbefalingen er at holde den nye bygning i ét plan 

for at tage hensyn til den bebyggede struktur i området og tilpasningen 

i området generelt, og for at sikre at der ikke kommer skygge- eller ind-

bliksgener i forhold til naboerne mod nord. Hvad tænker I umiddelbart 

om dette? Byggefeltet er jo på over 800m2, så det vil godt kunne 

lade sig gøre.” 

 

Skolelederen ønsker den nye bygning i to plan, og Fredensborg 

Kommune fraråder dette af hensyn til den bebyggede struktur i 

området, tilpasningen i området generelt og for at sikre, at der 

ikke kommer skygge- eller indbliksgener i forhold til naboerne 

mod nord. Hvorfor indeholder lokalplanforslaget alligevel forslag 

om en bygning i to etager? 

 

Fra en af aktindsigterne modtager Fredensborg Boligselskab bl.a. trafik-

analyse fra ViaTrafik (”VTR”). Undersøgelsen er rekvireret af Per Gyrum 

Skolen. Nærmere kommentarer til trafikanalysen fremkommer under af-

snit 4 ”Trafik” nedenfor.  
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VTR’s undersøgelse er udarbejdet på baggrund af data fra to dage, hen-

holdsvis 22. maj og 25. juni 2019, hvor vejret var rigtig godt, og der ikke 

var almindelig skolegang, i hvert fald ikke den seneste dag, hvorfra alle 

tællinger er taget. Hertil er der flere faktuelle fejl i undersøgelsen, som til-

lige er påpeget nedenfor.  

 

Det er fortsat VTR’s anbefaling, at der indgås en aftale med Fredensborg 

Boligselskab vedrørende dobbeltudnyttelse af Fredensborg Boligselskabs 

parkeringspladser. Per Gyrum Skolen har dog ikke på noget tidspunkt ret-

tet henvendelse til Fredensborg Boligselskab for en dialog herom.  

 

Dog vurderer VTR, at 20 parkeringspladser på Mariehøj 5 vil være til-

strækkeligt, altså skal de 8 eksisterende parkeringspladser indregnes, og 

12 nye parkeringspladser etableres. På Mariehøj 5 er der dog en lokalplan, 

som tilsiger, at der skal være 21 parkeringspladser og 2 handicapparke-

ringspladser med den nuværende brug og størrelse. De 8 parkeringsplad-

ser er således ”brugt op” af lokalplanen for dette område og med den nu-

værende anvendelse af Mariehøj 5 er der et ”underskud” af parkerings-

pladser på 13 pladser. VTR lægger således til grund, at parkeringsplad-

serne blot kan bruges to gange. Herudover er antallet ikke overens med 

parkeringsnormen for Fredensborg Kommune i henhold til Kommune-

plan 2017.  

 

Hvordan kan administrationen og byrådet tillade en dobbelt ud-

nyttelse af parkeringspladserne og dermed tillade, at parkerings-

normen i henhold til Kommuneplan 2017 ikke overholdes? 

 

Fredensborg Boligselskab har gjort gældende fra modtagelsen af VTR’s 

undersøgelse, at denne er meget mangelfuld og lægger forhold til grund, 

som er forkerte. Alligevel indgår denne som det bærende argument for, at 

udvidelsen af skolen kan lade sig gøre. Det stiller Fredensborg Boligsel-

skab sig meget undrende over for.  

 

Samtidig har Fredensborg Boligselskab flere gange sat spørgsmålstegn 

ved VTR´s objektivitet, idet Fredensborg Kommune, hvor skolelederen fra 

Per Gyrum Skolen, Charlotte Bie, som bekendt er byrådsmedlem, tillige 

anvender VTR til egne trafikanalyser. Dette er f.eks. sket i forbindelse med 

den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte, hvilket fremgår af 

byrådsmøde af 17. december 2018, punkt 209.  

 

Dette er blot blevet ignoreret.  

 

Lokalplanforslaget sættes på dagsordenen hos Plan-, Miljø- og Klimaud-

valget den 11. maj 2020. På dagsordenen for Plan-, Miljø- og Klimaudval-

get fremgår det, at Fredensborg Kommune ikke ønsker en borgerinddra-

gelse i processen med vedtagelsen af lokalplanforslaget til trods for, at 
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Fredensborg Kommune har tradition for at gøre dette. I stedet foreslår ad-

ministrationen at erstatte borgermødet med to informationsfilm, der udgi-

ves i løbet af den otte ugers høringsperiode eller andre digitale løsninger i 

seneste dagsorden til Økonomiudvalget.  

 

Fredensborg Boligselskab modtager først oplysninger om, at punktet er 

kommet på dagsordenen samt selve lokalplanforslaget den 7. maj 2020. 

Dette gav kun knap fire dage over en weekend til at kommentere.  

 

Forslaget vedtages og sættes på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. maj 

2020, hvor flertallet stemte imod, at forslaget skulle i høring. 

 

Under processen har Fredensborg Boligselskab anmodet om fysisk fore-

træde for udvalgene, men da forslaget blev sat på midt i Corona-krisen, 

udeblev en mulighed for dette. 

 

Fredensborg Boligselskab føler sig som part i denne sag i den grad forbi-

gået og på ingen måde involveret eller hørt i sagen. 

 

1.3 Byrådsmøde den 25. maj 2020 og erstatningskrav på 40 mio. kr. 

Den 25. maj 2020 sendes forslaget til Byrådets behandling. På mødet blev 

borgmesteren nødt til flere gange at bede byrådsmedlem og skoleleder af 

Per Gyrum Skolen om at forlade lokalet.  

 

Diskussionen i byrådet omhandlede bl.a. Fredensborg Kommunes salg af 

Niverødgården 2 til Per Gyrum Skolen i 2015. Byrådsmedlemmer fra Ven-

stre anfører under byrådsmødet, at Fredensborg Kommune vil kunne 

blive mødt af et erstatningskrav på omkring 40 millioner. Dette begrundes 

med, at Fredensborg Kommune havde solgt Niverødgården 2 på udbuds-

vilkår, hvor man på ejendommen må opføre en bygning på 2.384 m2 i max 

to etager. Et medlem fra Venstre udtalte sig videre ”Jeg synes, at det vil 

klæde byrådet at holde sit ord her”. Oplysningen om et erstatningskrav er på 

intet tidspunkt tidligere blevet inddraget i processen.  

 

Hvorfor bliver erstatningskravet om 40 mio. kr. ikke tilbagevist 

på byrådsmødet?  

 

Venstres medlemmer oplyste ikke den reelle ordlyd af udbudsvilkårene 

fra 2015, som var følgende: 

 

”10.1 Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. i måneden efter endt og godkendt lo-

kalplan jf. §22.3 foreligger. Der stiles dog efter en overtagelsesdag senest den 31. 

december 2015. 

 



 

 
 

11/35 

 

14. august 2020 

 

10.2 Hvis tilbudsgiver ønsker en anvendelse, der ikke kræver lokalplan, fastsættes 

overtagelsesdagen til den 1. i måneden efter Byrådets accept af tilbudsgivers til-

bud.” 

 

Købstilbud uden forbehold/betingelser afstedkommer således ikke auto-

matisk byggeret. 

 

Den 31. marts 2015 besluttede byrådet at sælge til Per Gyrum Skolen, som 

overtog ejendommen den 7. maj 2015. Overtagelsen er efter Fredensborg 

Boligselskabs vurdering således sket efter punkt 10.2 altså med den gæl-

dende Byplanvedtægt nr. 4 og dermed uden byggeret! 

 

Ud fra den efterfølgende diskussion i byrådet er det Fredensborg Boligsel-

skabs opfattelse, at både Konservative og Venstre lægger stor vægt på 

dette ved deres afstemning.  

 

Fredensborg Boligselskab har efterfølgende kunnet konkludere, at der ved 

salget af Niverødgården 2 ikke var et vilkår om en byggeret i udbudsvil-

kårene, og at det i øvrigt vil være i strid med udbudsloven og planloven at 

opstille et sådan vilkår. Medlemmer af Venstre har således fremsat direkte 

forkerte oplysninger om et muligt erstatningskrav på 40 mio. kr., som Fre-

densborg Boligselskab mener har påvirket afstemningen.  

 

På det digitale borgermøde den 25. juni omtaler planchefen byggeretten 

efter ca. 36 minutter og igen efter ca. 52 minutter, men usikkerheden og en 

række spørgsmål til det potentielle krav på kr. 40 millioner, som antages at 

have påvirket politikerne, blev ikke besvaret eller afdækket i et tilstrække-

ligt omfang på det digitale borgermøde. Fredensborg Boligselskab stiller 

sig meget undrende over for, hvorfor et så væsentlig spørgsmål ikke bliver 

besvaret.  

 

Det er meget uhensigtsmæssigt, at en frygt for, at krav på 40 mio. kr. kan 

have betydning for en så vigtig ændring af lokalplanen, som har så stor 

indflydelse for beboerne i Fredensborg Boligselskab. Administrationen 

burde have undersøgt og tilbagevist dette på byrådsmødet eller i det 

mindste i høringsperioden, hvilket fortsat ikke er sket.  

 

Hertil kommer, at Per Gyrum Skolen selv på deres sociale medier skriver, 

at de købte en grund med en byggeret på 2.384 m2, præcis som medlem-

mer af Venstre udtalte på byrådsmødet. Som bekendt er skolelederen, 

Charlotte Bie, byrådsmedlem, hvorfor dette sammenfald formentlig ikke 

er tilfældigt.  

 

Ligeledes bliver trafikanalysen, der er behæftet med flere faktuelle og juri-

diske fejl, omtalt på det digitale borgermøde, hvor der omtales flere mel-

lemregninger fra selve trafikanalysen. Planchefen nævner flere gange, at 
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der kun vil blive tale om 34-37 tilkørsler til skolen uden at nævne, at der i 

trafikanalysen eksplicit fremgår, at dette er i den lave ende af, hvad der vil 

gøre sig gældende for Per Gyrum Skolen. Dette, dels da privatskoler har et 

større opland end folkeskoler og i højere grad kommer langvejs fra, og 

dermed oftere bliver kørt til skole, og dels da det i fremtiden vil være 

yngre elever, der skal til og fra matriklen. Det bliver på intet tidspunkt 

nævnt på det digitale borgermøde. Derfor kommer antal af tilkørsler til at 

fremstå som et mindre problem, som ikke kommer til at gøre sig gæl-

dende. Dette er faktuelt forkert, og analysens angivne tal er baseret på 

skøn og erfaringstal, der ikke synliggøre et fremtidigt reelt problem.  

 

Fredensborg Boligselskab har onsdag den 12. august 2020 fået foretaget en 

trafiktælling, som viser en samlet tilkørsel af biler til Per Gyrum skolens 

tre lokaliteter på i alt 132 i tidsrummet 07.30 – 09.00, hvilket synes at være 

langt fra det billede trafikanalysen, der lægges til grund for en mulig udvi-

delse af Per Gyrum skolen, viser. Dette beskrives nærmere i afsnit 4.2. 

 

1.4 Det digitale borgermøde den 25. juni 2020 vedr. lokalplanforslag 

N106 

Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst 

muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 1, 

stk. 2, nr. 6. I Fredensborg Kommune har man en mangeårig praksis, hvor 

borgerne inddrages ved borgermøder.  

 

Grundet Corona-krisen vedtog man, at borgermødet skulle afholdes digi-

talt den 25. juni 2020.  

 

Fredensborg Boligselskab og en række beboere havde fremsendt spørgs-

mål til forslaget, som var ønsket besvaret.  

 

Spørgsmålene blev dog ikke stillet ordret, hvorfor Fredensborg Boligsel-

skab mener, at en del af pointerne ikke kom med. Oplæseren puljede 

spørgsmålene og anlagde sin egen fortolkning af dem, hvilket ikke er til-

fredsstillende. Fredensborg Boligselskab mener, at oplæserens fortolkning 

gjorde, at der ikke blev svaret på, hvad der blev spurgt til. Herudover var 

der situationer, hvor administrationen blev enig om, at det var spørgsmål, 

der var behov for at se på internt i administrationen.  

 

Fredensborg Boligselskab mener, at borgermødet blev gennemført meget 

uhensigtsmæssigt, og at spørgsmålsstillerne slet ikke fik svar på deres 

spørgsmål. Hele pointen med at afholde et digitalt borgermøde for at 

sikre, at Fredensborg Kommunes lange tradition for at inddrage borgerne, 

synes således ignoreret.  

 



 

 
 

13/35 

 

14. august 2020 

 

Fredensborg Boligselskab har modtaget adskillige henvendelser fra bebo-

ere, der er oprørte over måden, hvorpå det digitale borgermøde forløb, da 

de både har følt sig overset og overhørt. 

 

Fredensborg Kommune opfordres til at offentliggøre spørgsmål og dertil-

hørende svar, som borgerne i Fredensborg Kommune kan orientere sig i, 

nu hvor det digitale borgermøde på ingen måde gjorde hverken spørgs-

mål eller svar gennemsigtige for borgerne. 

 

2. Udvidelse af skolen og planmæssig ændring 

2.1 Ny lokalplan N106 

Det fremgår klart af baggrunden og formålet med lokalplanforslaget, at 

elevantallet skal stige fra 100 til 200 elever. Det er desuden dette elevantal, 

som trafikanalysen fra VTR er foretaget på baggrund af.  

 

Dette stemmer dog ikke overens med, hvad Per Gyrum Skolen melder ud 

til offentligheden. De ønsker en samlet skole, hvor alle deres elever kan 

være, altså alle 300 elever – ”én matrikel – én bygning” Denne udmelding er 

byrådet blevet bekendt med den 25. maj 2020. 

 

Fredensborg Boligselskab er bekendt med, at det på det digitale 

borgermøde oplyses, at man ikke i lokalplanen kan regulere f.eks. 

elevantal, men hvorfor fremgår dette elevantal eksplicit af bag-

grund og formål med lokalplanen? 

 

Når der i baggrund og formål for lokalplanen – og ikke mindst i 

den trafikanalyse, der er udarbejdet – måles og forudsættes et spe-

cifikt antal elever, er det med stor undren, at man fra politisk side 

ikke forholder sig kritisk til, at det materiale, der danner grundlag 

for lokalplanen, ikke stemmer overens med, hvad Per Gyrum Sko-

len reelt ønsker. Hvad er politikernes kommentar til det? 

 

Når byrådet skal beslutte, hvorvidt udvidelsen skal tillades, skal det der-

for være med viden om, at Per Gyrum Skolens mål er, at der skal gå 300 

elever på Niverødgården 2, og at de analyser, der lægges til grund for, at 

man mener, det er muligt og forsvarligt at tillade en udvidelse, ikke giver 

et billede af den fremtidige reelle udvidelse.  

 

Hele forudsætningen for udarbejdelsen af lokalplanforslaget og trafikana-

lysen er således forkert og mangelfuld, idet der er lagt til grund, at elevan-

tallet ”kun” vil fordobles. Dette er fuldkommen i uoverensstemmelse med 

Per Gyrum Skolens egne udmeldinger og mål, og alene af den grund bør 

lokalplan N106 afvises. 
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2.2 Forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning 

I Kommuneplanen 2017 vedtog man, at området var udlagt til boligom-

råde, og at der ikke skulle opføres yderligere bebyggelse.  

 

Ved en vurdering af om en kommuneplan skal ændres, skal Fredensborg 

Kommune bl.a. vurdere, om det konkrete byggeri kan ses i en større plan-

lægningsmæssig sammenhæng. Herudover skal borgernes mulighed for 

at øve indflydelse på planlægningen inddrages i vurderingen. 

 

Dette kommer til udtryk i planlovens formålsbestemmelse, hvor 

det er anført, at kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang bør ind-

drage kommunens beboere i planlægningsarbejdet, og det fremgår af både 

bemærkningerne og betænkningen til lovforslaget, at et af hovedhensy-

nene bag bestemmelsen har været at sikre offentlighedens medindflydelse 

på planlægningen. 

 

Med den nuværende proces og den manglende inddragelse af Fredens-

borg Boligselskab og KAB synes ovennævnte langt fra opfyldt. Det er end-

videre uklart, hvorfor man så kort tid efter en vedtagelse af en ny kommu-

neplan vil ændre denne.  

 

I Kommuneplan 2017 er Niverødgård nr. 2, den nuværende Per Gyrum 

Skolen, beliggende i område NB03. Herfor fremgår det eksplicit, at områ-

det anvendes til ”boligområde – tæt-lav”, og at der ikke kan opføres yder-

ligere bebyggelse. 

 

Fredensborg Boligselskab mener ikke, at der skal ændres på dette ud-

gangspunkt. 

 

Grunden hertil er, at Kommuneplan 2017 blev vedtaget i 2017, hvor kom-

munen eksplicit tog stilling til området. Her har man fundet, at området 

ikke kan bære yderligere bebyggelse. Kommunen har i den forbindelse 

vedtaget en strategi for området, som allerede nu søges ændret. 

 

Som allerede nævnt er området udlagt som et ”boligområde – tæt-lav”. 

Hvis kommunen vil godkende byggeansøgningen, skal kommunen altså 

både dispensere fra forbuddet i kommuneplanen mod yderligere opførsel 

af bebyggelse, ændre anvendelse til erhverv/offentligt formål og dispen-

sere fra tæt-lav bebyggelse og lade opføre en stor skolebygning – muligvis 

i flere etager. 

 

Dette finder de omkringboende meget uhensigtsmæssigt. 

 

For så vidt angår retningslinjer for institutioner i Kommuneplan 2017, skal 

institutioner så vidt muligt placeres i områderne til institutionsformål. 
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Mindre institutioner kan også placeres i områder til boligformål, hvis in-

stitutionen primært henvender sig til det pågældende boligområde. Dette 

gør sig ikke gældende, da en stor del af Per Gyrum Skolens elever kom-

mer fra omkringliggende byer, såsom Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg, 

Espergærde, Helsingør og ikke primært fra det pågældende boligområde. 

 

Endelig kan institutioner, som medfører betydelige støj– eller trafikgener, 

også kan placeres i områder til erhvervsformål. 

 

Kommunalbestyrelsen har ret til at afvise et byggeri alene af den grund, at 

det er i strid med kommuneplanen, og kommunalbestyrelsen har en pligt 

til at virke for kommuneplanens gennemførsel. 

 

Endvidere vil en udvidelse af Per Gyrum Skolen være i modstrid med op-

fyldelse af FN´s verdensmål nr. 11, som tilsiger, at byudviklingen inden 

2030 skal gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten skal 

øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og 

styring i alle lande. 

 

2.3 Per Gyrum Skolen også med dagtilbud? 

I et bilag til Børne- og Skoleudvalgsmøde 13.08.20 i Fredensborg Kom-

mune om kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet 2021-2030 fremgår det: 

 

” … at privatskolen Peer Gyrum har udtrykt interesse i at åbne et dagtilbud, som 

vil kunne imødekomme dele af udfordringerne. Den nuværende ansøgning er i lo-

kalplanhøring og tidshorisonten herfor er derfor p.t. usikker.” 

 

Det forekommer her uundgåeligt for Fredensborg Boligselskab ikke at 

blive bekymret for, at der sideløbende med den igangværende proces med 

lokalplanforslaget og ønsket om en udvidelse af skolen, foregår andre pla-

ner med Niverødgården 2, som ikke kommer for dagens lys. 

 

I den nuværende sag om en mulig skoleudvidelse sætter det Fredensborg 

Boligselskab i en utrolig svær situation at skulle stole på, at Per Gyrum 

Skolen og Fredensborg Kommune ikke pludselig kan ændre kurs og for-

værre situationen for boligselskabet og i særdeles Niverødgårdens bebo-

ere yderligere med andre tiltag og igen et øget pres på lokalområdet, så-

fremt lokalplanforslaget vedtages. 

 

2.4 Niverødgården 1-39 – ikke med i lokalplanforslaget 

Lokalplanforslaget omfatter alene Per Gyrum Skolens ejendom og man 

har ikke inkluderet Fredensborg Boligselskabs ejendom, som udgør tre ud 

af Niverødgårdens fire længer. På nuværende tidspunkt er Byplanvedtægt 

nr. 4 gældende for både Per Gyrum Skolens og Fredensborg Boligselskabs 
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ejendomme. Dertil fremgik det af udbudsvilkårene for salg af Niverødgår-

den 2 tilbage i 2015 under afsnit 22 på side 14, at et af de forventede krav 

til lokalplanområdet er, at det omfatter ejendommene Niverødgården 2 og 

Niverødgården 1-39 

 

Det forekommer uhensigtsmæssigt, at man ikke udarbejder en lokalplan, 

som i det hele erstatter byplanvedtægten, idet det også nemmere og mere 

naturligt vil regulere naboskabet mellem de to ejendomme. Lokalplanfor-

slaget synes således som en halvfærdig løsning.   

 

Hvorfor rummer lokalplanforslag N106 ikke Niverødgården 1-39? 

 

2.5 Grønne arealer forsvinder 

En udvidelse af skolen og dermed et nyt byggeri synes ikke at passe ind i 

det pågældende bysamfunds størrelse og karakter. Af kommunens plan-

strategi for Nivå fremgår det eksplicit, at Nivå skal være en ”naturby for 

den aktive familie”, og at der skal ske ”udvikling af beboelse og natur”. 

 

Ved at tillade opførsel af den nye skolebygning fjerner man et grønt areal 

fra både skolens elever og de omkringboende på trods af, at det er en for-

udsætning i kommunen, at der skal være attraktive udearealer for bor-

gerne, og at der ved planlægning af ny bebyggelse skal tages hensyn til 

plante- og dyreliv. 

 

3. Støj, chikane og udvikling af et udfordret naboskab 

De omkringboende er allerede på nuværende tidspunkt stærkt generet af 

eleverne på Per Gyrum Skolen, som larmer og ikke tager hensyn til bebo-

erne.  

 

Fredensborg Boligselskab har fire afdelinger, som er naboer til skolen. Af-

deling Niverød III fra 1974 med 282 lejemål, Niverød IV fra 1978 med 254 

lejemål, Bofællesskabet Byvejen fra 2003 med 5 lejemål, Mergeltoften fra 

1994 med 56 lejemål og Niverødgård fra 2009 med 20 beboere, altså i alt 

617 lejemål. 

 

En udvidelse af Per Gyrum Skolen vil få indflydelse på alle beboerne i Fre-

densborg Boligselskab – både direkte og indirekte – hvilket beskrives nær-

mere i afsnit 5, økonomi. 

 

Niverødgården 1-39 og Niverødgården 2 er så tæt beliggende, og der er så 

lydt mellem bygningerne, at lyden forplanter sig især i den lukkede gård. 

Det er særligt i gården foran Niverødgård 1-39 og ved boldbanen, hvor 

eleverne opholder sig.  
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I det følgende bliver det tætte og problematiske naboskab uddybet, hvilket 

giver både administrationen og politikerne i Fredensborg Kommune et bil-

lede og en fornemmelse af, hvordan det er at leve og bo under så tætte for-

hold. 

 

3.1 Tinglyst deklaration fra 2009 

Per Gyrum Skolens nuværende anvendelse af ejendommen anser Fredens-

borg Boligselskab for at være i direkte strid med deklaration om færdsels-

ret, brugsret mv. lyst den 20. august 2009. 

 

Fredensborg Kommune foranledigede, som daværende ejer af Niverød-

gården 2, matr.nr. 1vo, hvor Per Gyrum Skolen er beliggende, at der blev 

tinglyst en deklaration den 20. august 2009. På dette tidspunkt blev Nive-

rødgården 2 anvendt som kommunal daginstitution, hvilket ikke medførte 

nogle støjgener for naboerne.  

 

I deklarationen gives ejeren af matr.nr. 1vo færdselsret til at opholde sig 

kortvarigt i gården foran Niverødgården 1-39, dog alene således, at det 

ikke er til gene for omkringboende som følge af røg, støj eller lignende. 

Det fremgår videre af deklarationen, at færdselsretten ophører, hvis før-

nævnte ikke overholdes. 

 

Allerede med det nuværende antal af elever er Per Gyrum Skolens adfærd 

i direkte strid med deklarationen. Dette er blevet påtalt overfor Per Gyrum 

Skolen i påkrav af 21. februar 2020 og den 8. juli 2020, hvor Fredensborg 

Boligselskab har bedt dem om, at adfærd ændres straks, dog uden effekt. 

Fredensborg Boligselskab har desuden understreget, at færdselsretten for 

Per Gyrum Skolen er bortfaldet grundet den ændrede anvendelse til pri-

vat skole. Dette bliver dog blot ignoreret af Per Gyrum Skolen, og eleverne 

har fortsat færden i gården foran Niverødgården 1-39. Da der er tale om 

retsstridigt færden på Fredensborg Boligselskabs ejendom, overvejes det 

pt. om et hegn eller lignende i gården er en løsning.  

 

Boligselskabet mener derfor ikke, at en potentiel tredobling af elevtallet 

kan retfærdiggøres fra kommunens side, da de fysiske rammer allerede nu 

er for begrænset til, at rumme de behov både beboere og elever har.  

 

I sin helhed mener Fredensborg Boligselskab ikke, at Per Gyrum Skolens 

ejer og ledelse på noget tidspunkt har haft forståelse for, at de er flyttet ind 

i et beboelsesområde.  

 

Af en logbog registreret af boligselskabets ejendomskontor over hændelser 

i perioden april 2019 frem til juni 2020 fremkommer konkrete eksempler 

på, hvordan beboerne oplever elever, der opfører sig støjende og chikane-

rende, en fortløbende diskussion om affald og skolens placering af 
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skraldecontainer tæt på afdelingens område samt en gentagen manglende 

forståelse for problemerne skolen og afdelingen imellem. 

 

Et eksempel er to ensartede episoder fra april 2019. Bestyrelsesformæn-

dene for de to omkringliggende afdelinger oplever uafhængigt af hinan-

den 1-4 elever fra Per Gyrum Skolen overlagt sparke til afdelingernes 

blomsterbede med påskeliljer – to episoder, som af formændene opleves 

som direkte chikane. 

 

Beboernes oplevelser af elevers støj og chikane og indtrængen på afdelin-

gens område fortsætter. Der er flere eksempler på, hvordan elever ophol-

der sig på afdelingens område og på ødelæggende vis møver sig igennem 

afdelingens bøgehække – en adfærd, der kan synes normal for store skole-

elever, men som ikke passer ind på beboeres private områder og grønne 

arealer, der værnes om og bruges mange ressourcer på. Dette er også ek-

sempler på, at de fysiske rammer for elevernes naturlige færden er for små 

til, at kunne rumme de behov børn har i disse aldre.  

 

I december 2019 observerer afdelingens ejendomskontor, at der er elever 

ved søen ud mod Nivåvej. Skolens ledelse reagerer og mener, at det nok er 

en 6. klasse, som slet ikke må forlade skolens område. Skolens ledelse ville 

tage affære. En episode, der understøtter, at området ikke egner sig til sko-

leområde med vished om, at en sådan episode nok kan gentage sig på 

trods af forbud. 

 

Yderligere eksempler på chikane og støj tilbage i december 2019 kan næv-

nes, hvor formanden fra Niverødgård oplever 10-12 elever fra Per Gyrum 

Skolen stille sig op på trappen til skolen, placeret midt i afdelingens luk-

kede gård, og skrige så højt de kan for at fremprovokere en reaktion fra 

beboere. Det var så højt, at tilstedeværende håndværkere i afdelingen rea-

gerede. 

 

Da formanden for Niverødgård henvender sig til Per Gyrum Skolen om 

episoden, modargumenterer skolens ledelse, at elever, lærere og forældre 

ligeledes oplever chikane fra afdelingens beboerne.  

 

Senest har Per Gyrum Skolen afholdt udendørs musikundervisning lige 

op ad lejlighederne i Niverødgården 21 og 39. Musikundervisning, hvor 

diverse instrumenter er taget med ud under åben himmel, hvilket gav be-

boerne VIP-plads til undervisningen på under en meter fra deres vinduer.  

 

Det vidner om, at der på ingen måde – ej heller fra lærerne på Per Gyrum 

Skolen, tages hensyn til det tætte naboskab, der lader naboerne overvære 

og stå model til musikundervisning mm. uden mulighed for selv at vælge. 
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Herudover havde Per Gyrum Skolen på sidste skoledag inviteret skolens 

9. klasser ind på gårdspladsen, altså deklarationens område, hvor de kom 

ind med kompressorhorn, fløjter og et stort musikanlæg på fuld styrke. 

Dette, mens der var lærere til stede. Dette understreger tonen i det nabo-

skab, der har udviklet sig mellem afdelingens beboere og skole, og at dår-

lig adfærd, støj og chikane svares med dårlig adfærd, støj og chikane. En 

ond cirkel for et naboskab, der er baseret på al for forskellige behov og for 

lidt fysisk plads. 

 

Fredensborg Kommune nævner ikke på det digitale borgermøde, hvordan 

de vil sikre, at der kommer et godt naboskab, og dette er heller ikke priori-

teret i lokalplanforslaget? 

 

Fredensborg Kommune er bekendt med, at naboskabet ikke funge-

rer på nuværende tidspunkt, hvorfor er der ikke sikret en proces 

herfor? 

3.2 Indskrænket frirum for beboerne 

I juni 2019 havde formanden for Niverødgård en mailkorrespondance 

med Fredensborg Kommune om deres anmodning om en trafikanalyse fra 

Per Gyrum Skolen. Formanden undrede sig over, at skolen ikke ved 

samme lejlighed anmodes om at lave en støjanalyse grundet de mange ek-

sempler, afdelingens beboere har på støjende og generende adfærd fra 

skolen.  

 

Som begrundelse for at have fokus på en støjanalyse udover trafikanaly-

sen argumenterede formanden med følgende: 

 

”Sker den påtænkte udvidelse af skolen, vil Niverødgård efter min vurde-

ring blive uegnet for beboelse pga. støj. Beboerne vil endnu mere end i dag 

blive fanget i deres egen bolig fra kl. 8-15, hvor døre og vinduer må holdes 

lukket, og beboerne vil ikke kunne benytte deres haver i det angivne tids-

rum.” 

 

Helt aktuelt ses denne begrænsning også for flere af beboerne i Niverød-

gård i denne tid med Corona, hvor Per Gyrum Skolen ved genåbningen 

ikke tog hensyn til den kendsgerning, at skolen ligger tæt på en beboelses-

ejendom og dermed de omkringboende, som er i risikogruppen. Per Gy-

rum Skolen valgte modsat andre skoler ved genåbningen, at placere afle-

vering- og afhentningssted inde på gårdspladsen ved Niverødgård. Det 

medførte, at elever, forældre og lærere skulle ind og ud af den tre meter 

brede indgang til gårdspladsen, hvor forældrene specielt i de første dage 

ved opstart forsamlede sig i grupper på gårdspladsen eller lige uden for 

indgangen til gårdspladsen. Dette har betydet, at flere beboere og især de 

mest udsatte beboere ikke har bevæget sig ud af eget hjem i skolens åb-

ningstid. 
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Med en udvidelse af skolen, vil en stor del af Per Gyrum Skolens friareal 

blive mindre, elevantallet vil stige drastisk, og dermed vil larmen fra sko-

len blive øget markant og frirummet for beboerne blive endnu mere ind-

skrænket.  

 

I henhold til planloven har kommunen pligt til, at sikre, at et område ikke 

udlægges til støjbelastet anvendelse i et støjfølsomt område. I denne sag er 

der tale om, at kommunen planlægger at udvide den eksisterende støjbe-

lastende anvendelse på trods af allerede eksisterende gener for og konflik-

ter med den støjfølsomme anvendelse. 

 

Fredensborg Boligselskab har tidligere opfordret kommunen til, og bolig-

selskabet mener fortsat, at kommunen bør foretage en støjmåling, med en 

fuldt åben skole, som vil påvise generne og have disse med i overvejel-

serne, inden der tages stilling til en ny lokalplan og en udvidelse af Per 

Gyrum Skolen.  

 

3.3 Støjmåling  

Fredensborg Boligselskab har fra den 22. marts–7. april 2019, via Dansk 

Miljørådgivning, fået udført en støjmonitering af aktiviteter ved Niverød-

gård.  

 

Støjmoniteringen er udført i de to punkter, der er markeret med blå figur i 

nedenstående billede. Adressen er Niverødgård 33 1. sal og Niverødgård 

15 ud mod det grønne areal. 
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Støjdata er efterbehandlet ved at finde den gennemsnitlige A-vægtede støj 

over de værste otte timer i dagperioden. 

 

Resultatet af målingen 

Resultatet af målingen er, at der er påvist spidsværdier for støjen, som 

vurderes at knytte sig til Per Gyrum Skolens aktiviteter fx i frikvarterne. 

De højeste spidsværdier for den maksimale støj ved hhv. Niverødgård 33 

og 15 er en onsdag kl. 13.04, hvor der er målt 84,2 dB og en mandag kl. 

10.28, hvor der er målt 83,7 dB.  

 

Generelt ses maksimalværdierne for støj i løbet af dagen at variere mellem 

64,4–84,2 dB for målingerne ved Niverødgården 33, 1. sal og mellem 74,6–

83,7 dB for målingerne ved Niverødgården 15. Tidspunktet for, hvornår 

maksimalværdierne er registreret, er i tidsrummene mellem kl. 07.13–

13.04.  

 

Havde der været tale om en virksomhed, ville de vejledende støjgrænser 

mandag-fredag fra kl. 07-18 i boligområder med åben lav bebyggelse være 

på 45 dB. Miljøstyrelsen har ikke konkrete vejledende grænseværdier for 

støj fra skoler, men tallene viser med al tydelighed, at der allerede i dag er 

tale om en alvorlig støjpåvirkning. De vejledende grænseværdier svarer til 

et støjniveau, hvor omkring 10-15 % (de mest støjfølsomme) angiver at 

være stærkt generet af støjen. I denne situation er der tale om støjniveauer, 

der ligger op mod 20 dB over støjgrænserne for virksomheder. Det er mere 

end, man ville tillade i et industriområde.  

 

Man har ikke undersøgt konsekvenserne af støj fra skoler, men for trafik-

støj gælder det, at der er alvorlige helbredseffekter forbundet med at være 

udsat for støj over grænseværdierne. Undersøgelsen viser, at en 10 dB stig-

ning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet.  

 

Som et eksempel på en illustration af ”støj-peaks” i løbet af en dag frem-

går nedenfor. Illustrationen er fra moniteringen fredag den 22. marts 2019 

ved punktet Niverødgård 15. Her ses, at der denne fredag specielt er ”støj-

peaks” i tidsrummet fra omkring kl. 08.00–13.16.  
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I perioden, hvor målingen er foretaget, har der i frikvartererne været mel-

lem 20-35 elever på boldbanen og ved det grønne areal op til Niverødgård 

1-39, resten af eleverne har været i det kommende byggefelt ved Per Gy-

rum Skolen. Endvidere skal det bemærkes, at perioden, hvor målingen har 

pågået, er fra ultimo marts til primo april, hvor skolen ikke anvender ude-

arealerne i forbindelse med idrætstimerne. I sommerhalvåret anvender 

skolen udearealerne i idrætstimerne, hvilket der ikke er taget højde for i 

disse målinger.  

 

Bliver elevantallet øget med potentielt 200 elever, vil det alt andet end lige 

påvirke støjtrykket betydeligt, og de allerede målte spidsværdier vil blive 

væsentlig højere – specielt, når det grønne areal ved Per Gyrum Skolen 

inddrages til byggegrund, og elevernes friareal derved bliver indskrænket 

til kun boldbanen og det grønne areal, som ligger op til haverne ved Nive-

rødgård 1-39 og boligerne i Niverød IV (Mariehøj). Det betyder også, at 

det ikke kun er beboerne i Niverødgården 1-39, der vil blive generet af den 

støj, der bliver genereret ved, at så mange elever samles på et mindre ude-

areal, men også beboerne i Niverød IV.  

 

Godkendes lokalplanforslaget for udvidelsen af Per Gyrum Skolen, hvor 

indskolingseleverne bliver flyttet til Niverødgård, må vi antage, at SFO-

ordning også bliver flyttet til Niverødgården, hvorfor tidsrummet for støj-

niveauet vil blive udvidet til kl. 17.00 om eftermiddagen. Dertil kommer 

den nye viden om Per Gyrum Skolens ønske om af lave dagtilbud fra før-

nævnte bilag til Børne- og Skoleudvalgsmøde 13.08.20 i Fredensborg Kom-

mune om kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet 2021-2030. Endeligt oply-

ses det fra administrationen i bilag ”administrationens bemærkninger til 

henvendelser vedr. sag 78 på ØK den 18. maj 2020”, at der er en aftenklub, 

hvor pædagoger møder ind om eftermiddagen til denne klub. Igen vil 

tidsrummet for støjbelastningen blive udvidet. For hver time perioden 
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udvides og for hver dB støjbelastningen øges, øges samtidig gener og hel-

bredsrisiko for naboerne i kritisk grad.  

 

Det skal bemærkes, at decibel-skalaen er opbygget logaritmisk, hvilket be-

tyder, at hver gang målingen stiger med 3 dB er lydtrykket fordoblet. En 

lydstyrke på 83 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 80 deci-

bel. 

 

Er det rimeligt for de omkringboende, at tidsrummet for støjbe-

lastningen vil være på minimum 10 timer om dagen i hverdagene, 

og de omkringboende skal være udsat for denne helbredsrisiko? 

 

4. Trafik 

Den nuværende trafik af biler til Per Gyrum Skolen er allerede meget om-

fattende om morgenen og om eftermiddagen. Trafikken går over afdeling 

Niverød IV´s private fællesvej, som leder ind til Per Gyrum Skolen. 

 

Boligområdet omkring skolen, herunder i de nævnte afdelinger, er beboet 

af mange ældre, der i en del tilfælde er dårligt gående, svagtseende og 

blinde.  

 

Med en udvidelse af Per Gyrum Skolen og markant flere elever, vil antal-

let af biler stige. Især på grund af, at det udvidede elevtal primært skal 

omfatte de yngste elever, som i højere grad end de lidt ældre elever køres 

til skole af forældrene. Dermed bliver beboerne endnu mere udsat for tra-

fik, hvilket er urimeligt, da beboerne skal kunne føle sig sikre i og omkring 

deres eget hjem.  

 

Per Gyrum Skolens tanker om en velfungerende kys-og-kør-bane på Nivå-

vej er desværre også svær at forestille sig – det vil enhver, der har overvæ-

ret trafikken en hverdag på Nivåvej mellem kl. 07.30–08.00, højst sandsyn-

ligt bekræfte. Ikke mindst buschaufførerne, der har et stop på den forslå-

ede strækning. Endvidere er Nivåvej den eneste tilkørselsvej til Helsingør-

motorvejen. Forslaget om en kys-og-kør-bane virker derfor ikke gennem-

tænkt og ej heller mulig, da jorden ejes af Fredensborg Boligselskab. 

 

Fredensborg Boligselskab har tidligere opfordret kommunen til at få fore-

taget en trafikmåling. Boligselskabet er via aktindsigt hos Fredensborg 

Kommune blevet bekendt med, at der er blevet udarbejdet en trafikana-

lyse. 

 

4.1 Kommunens trafikanalyse – Via Trafik Rådgivning A/S (VTR) 

Trafikanalysen er indgået ved kommunens udarbejdelse af lokalplanfor-

slaget. Den danner grundlag for kommunens vurdering af antallet af par-

keringspladser (samlet 12 på Mariehøj 5 og 18 ved Niverødgården 2), og 
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hvorledes trafikken vil udvikle sig med et elevantal fra 100 til 200 elever 

(en stigning på 37 biler i døgnet). Det er således nogle af de større forhold, 

som bygger på denne trafikanalyse fra VTR.  

 

Fredensborg Boligselskab er af den overbevisning, at oplysninger i analy-

sen er faktuelt forkerte og dermed giver et misvisende billede af, hvad der 

reelt er muligt i forbindelse med en udvidelse af Per Gyrum Skolen.  

 

Samtidig sætter boligselskabet spørgsmålstegn ved VTR’s objektivitet, idet 

Fredensborg Kommune, hvor skoleleder fra Per Gyrum Skolen, Charlotte 

Bie, som bekendt er byrådsmedlem, tillige anvender VTR til egne trafik-

analyser, som tidligere anført. Dette er f.eks. sket i forbindelse med den 

strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte, hvilket fremgår af by-

rådsmøde af 17. december 2018, punkt 209. Der henstilles derfor til, at der 

foretages en trafikanalyse på et oplyst, objektivt grundlag af en neutral 

part.  

 

Hertil skal det bemærkes, at der under billedet på side 3 i trafikanalysen 

står, at skolen på vegne af kommunen har bedt VTR om en trafikanalyse. 

Det er således uklart for boligselskabet, hvorvidt det er kommunens eller 

Per Gyrum Skolens analyse.  

 

Nedenfor gennemgås de fysiske og faktuelle mangler og fejl i trafikanalysen 

fra VTR. 

 

VTR baserer deres konklusioner på trafikmålinger foretaget den 22. maj og 

25 juni 2019. De er lavet i tørvejr. Det synes kritisabelt at basere en analyse 

på målinger foretaget udelukkende i forsommer og sommer. Ydermere 

kan samtlige beboere på Niverødgården bevidne, at der i uge 26 var et 

meget begrænset antal elever på afdelingens område beliggende ved Ni-

verødgården, da det er sidste skoleuge i året.  

 

Det indebærer, at samtlige konklusioner er baseret på data, der ikke giver 

et retvisende billede af virkeligheden. I enhver seriøs trafikmåling ville 

man også have målt i vinterhalvåret, hvor antallet af elever, der bliver kørt 

i bil er højere. Allerede derfor kan analysens konklusioner ikke siges at 

være retvisende.  

 

I trafikanalysens punkt 1.1 fremgår det, at det ikke har været muligt at 

opnå enighed med boligselskabet om dobbeltudnyttelse af parkerings-

pladserne. Det skal hertil bemærkes, at boligselskabet aldrig er blevet kon-

taktet om en sådan aftale, og at Per Gyrum Skolen blot har indgivet sine 

udbygningsplaner til kommunen uden Fredensborg Boligselskabs vi-

dende.  
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Den væsentligste årsag til, at Per Gyrum Skolen vil bygge ved Niverød-

gården, er, og har hele tiden været, et ønske fra skolens side om at samle 

samtlige elever på én skole. Skolen har selv offentliggjort et tal på ca. 300 

elever. En enkelt gang er tallet 350 elever kommet frem. Flere steder på 

side 3 og 14 i trafikanalysen anføres, at der i alt er tale om ca. 200 elever. 

Dette er således ikke i overensstemmelse med tidligere oplysninger. Der-

for giver målingen, der er lagt til grund for lokalplanforslaget, ikke et ret-

visende billede for en udvidelse af skolen. 

 

Fredensborg Boligselskab mener, at konklusionen, som VTR kommer frem 

til nederst på analysens side 4 og øverst på side 5, er forkert, da man alle-

rede før skolen blev etableret skulle være opmærksom på, hvornår man 

kørte om morgenen, da der ofte var kø ved indsnævringen.  

 

På analysens side 11 anføres det, at trailerparkeringen er et argument for, 

at der ikke er problemer med parkeringspladser. Det er dog ikke korrekt, 

da det på nuværende tidspunkt løser et ordensmæssigt problem, så trai-

lerne ikke holder på stierne og forhaverne i Niverød IV. 

 

På side 14 henvises der til en undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen fra 

1999, og det nævnes ikke om tallene gælder for kommuneskoler eller pri-

vatskoler. Vi mener derfor ikke, at undersøgelsen er retvisende for parke-

ringsforhold i 2020 for en privatskole.  

 

I VTR’s egen skolevejsanalyse, anføres det ikke, om det er tal for privat-

skoler, som har et større opland, eller om det er for kommuneskoler. Sam-

tidig kommer VTR frem til, at der alene vil være en begrænset stigning i 

trafikken, til trods for at man tidligere har anført, at det primært er ande-

len af yngre elever, der øges, og som har en øget forældretrafik. Analysen 

kan derfor ikke bruges. 

 

Herudover baserer analysens konklusioner sig i en vis udstrækning på tra-

fikanalyser foretaget i perioden 2009 til 2017. Som bekendt er biltrafikken 

steget ganske væsentligt i de sidste 5 år, hvorfor man ikke kan basere en 

analyse på så gamle tal. Ydermere er disse analyser fortaget for skoler be-

liggende i lokalområder, hvor det er områdets børn, der går i skole. 

 

På Per Gyrum Skolen er det stik modsatte gældende. Her er der relativt få 

elever fra selv Nivå/Niverød, men mange elever fra nabokommuner/by-

samfund. Dette kunne VTR have anmodet om at få oplyst af Per Gyrum 

Skolen.  

 

Med udgangspunkt i skolebestyrelsens sammensætning, så er der 25 % re-

præsentation for postnummer 2990 Nivå. For omegnskommunerne er der 

samlet 75 % repræsentation fra 3050 Humlebæk, 3490 Kvistgård, 3140 Åls-

gårde og 3060 Espergærde. 
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Hvis denne sammensætning gælder for samtlige elever, vil det indebære, 

at der dagligt vil komme ca. 225 elever fra nabokommuner. Det vil betyde  

minimum 100 forældrebiler dagligt, når og hvis hele skolen bliver samlet 

ved Niverødgården. Det er meget langt fra de 11 biler, som nævnes i tra-

fikanalysen 

 

Nederst på side 14 anføres det, at trafikken allerede eksisterer, og at der 

således blot er tale om en ”omflytning”. Denne såkaldte ”omflytning” er 

dog direkte ind i et beboelseskvarter samt en inddragelse af boligselska-

bets parkeringspladser og krav om anlæggelse af et fortov i to meters 

bredde. Et fortov, der i givet fald vil være på boligselskabets ejendom, 

hvilket fra boligselskabets side ikke vil blive accepteret. 

 

Øverst side 16 anføres det, at der kan etableres en vendeplads til afsætnin-

gen. Det er der ikke plads til i praksis, når der henses til størrelsen på 

”rundkørslen” foran Laden (Mariehøj 204). 

 

Endeligt er der ikke målt trafik for Per Gyrum Skolens afdeling beliggende 

bagved Nivå Nord skolen, hvor de yngre årgange indtil nu har haft loka-

ler. Det er de elever, som i langt højere grad bliver kørt til og fra skole. Der 

stilles spørgsmålstegn ved, at trafikken for de elever ikke er målt, når de 

årgange skal flyttes til en eventuelt ny skole beliggende ved Niverødgård. 

Alene af den grund er den udarbejdede trafikanalyse et tvivlsomt beslut-

ningsgrundlag.  

 

Udover de fysiske problemer, som er oplistet ovenfor, er der desuden juri-

diske forhold, som er ukorrekte.  

 

På side 11 har VTR udarbejdet figur 14, hvor der skelnes mellem parke-

ringspladser, der tilhører Fredensborg Boligselskab og Per Gyrum Skolen.  

 

Opdelingen er ikke i skel og stemmer derfor ikke overens med faktum.  

Indenfor Per Gyrum Skolens matrikel er hele rækken af pladser ned til 

den offentlige sti, som ligger op til skolens matrikel. Skellet går lodret 

igennem parkeringspladsen, hvilket vil sige, at den række, der ligger ud 

mod Mariehøj, er beliggende på Fredensborg Boligselskabs matrikel.  

 

Per Gyrum Skolen har dog brugsret til ni pladser på Fredensborg Bolig-

selskabs matrikel i henhold til deklaration tinglyst den 20. august 2009. 

Denne ret er dog opsagt af Fredensborg Boligselskab, hvorfor disse parke-

ringspladser ikke bør indgå i forudsætningen for parkeringskravet. Her-

udover er der ikke tale om en eksklusiv brugsret, hvorfor beboerne i Fre-

densborg Boligselskab tillige har lov til at bruge pladserne. Pladserne bør 

derfor helt udtages, når parkeringsbehovet vurderes. 
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Per Gyrum Skolen råder derfor over den første ”firkant” parkeringsplad-

ser, men ejer kun den første række mod deres matrikel med 9 p-pladser.  

 

Oplysningerne i trafikanalysen er altså forkerte.  

 

VTR foreslår videre, at der skal etableres 12 p-pladser på Mariehøj 5, som 

Helene Bøge Sloth Melsen ejer. Hun er også ejer af Niverødgården 2. 

 

Lokalplanen for Mariehøj 5 er ændret i maj 2015. Baggrunden for ændrin-

gen var, at man netop ønskede, at ”offentlige formål” kunne iagttages på 

ejendommen, og fordi man ønskede en skole i området. Allerede her har 

man således planlagt placering af en skole på den matrikel, og Per Gyrum 

Skolen bruger den i dag til 8. og 9. klasser og fritidsordning fra 4. klasser 

og op efter.  

 

I ansøgningen til Fredensborg Kommune anfører Per Gyrum Skolen, at de 

vil udvide med 600-1.100 m2.  

 

I lokalplanen for Mariehøj 5 fremgår det, at der på den matrikel, skal etab-

leres 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal (3, hvis ejendommen bruges til insti-

tutionsformål, f.eks. fritidshjem). Herudover skal der etableres 2 p-pladser 

for handicappede og 1 cykel p-plads pr. elev og ½ cykel p-plads pr. ansat. 

Der står, at parkering skal ske på egen grund, altså er det et krav, at det er 

en del af den ejendom, hvor skolen/institutionen ligger.  

 

Bygningen på Mariehøj 5 er 683 m2, hvorfor der således er krav om 21 par-

keringspladser, 2 p-pladser for handicappede og 100 cykel p-pladser. Her-

udover skal der etableres cykelparkering til de ansatte. Der er på nuvæ-

rende tidspunkt alene etableret 8 parkeringspladser på Mariehøj 5, hvorfor 

Per Gyrum Skolen altså ikke opfylder kravet i henhold til lokalplanen for 

området.  

 

VTR lægger til grund, at parkering for Niverødgården 2 blot kan flyttes til 

Mariehøj 5. Dog er der ikke taget stilling til, om der er nok pladser til, at 

kravet kan opfyldes for begge ejendomme, hvad det betyder for skolen, 

når der inddrages en boldbane til parkering, og hvad det betyder for ele-

verne at skulle krydse en stor vej, når de skal over til Niverødgården 2.  

 

VTR tager desuden for givet, at forældrene blot retter sig efter en instruks 

om, at skulle parkere på den anden side af vejen. Det er dog ikke klart, 

hvordan de vil sikre, at forældrene reelt kommer til at benytte sig af par-

kering ved Mariehøj 5 og ikke ved Niverødgården 2. 

 

I lokalplanforslaget har kommunen ikke indsat samme krav. Det undrer 

Fredensborg Boligselskab, at Fredensborg Kommune blot ser bort for den 

vurdering, som man har foretaget i 2015, da vi antager, at man foretog en 
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objektiv vurdering af, hvad der er nødvendigt for området i 2015, og at 

denne er tilsvarende i dag.  

 

Fredensborg Boligselskab ønsker derfor svar på, hvorfor Fredens-

borg Kommunen ikke stiller samme krav til parkering, som i lo-

kalplanen for Mariehøj 5?  

 

I lokalplanforslaget (og oplyst på borgermøde) stiller man alene krav om 

12 p-pladser på Mariehøj 5 og 18 ved Niverødgården 2 samt 50 cykelpar-

keringspladser.  

 

Det ville være nærliggende at tro, at Fredensborg Kommune ville have 

stillet samme parkeringskrav for Mariehøj 5 og Niverødgården 2, idet lo-

kalplanen for Mariehøj 5, som tidligere anført er vedtaget i 2015. Hoved-

huset er 344 m2, og der er fremsat ønske om, at der skal bygges yderligere 

800 m2. Derfor skal Per Gyrum Skolen kunne stille 12 p-pladser til rådig-

hed, 2 handicap p-pladser, 260 p-pladser til cykler og ½ plads pr. ansat på 

egen grund.  

 

Det er ikke muligt for ejer af Niverødgården 2 at etablere dette antal par-

keringspladser på egen grund, idet ejer kun har en brugsret over parke-

ringspladserne på boligselskabets matrikel, som er opsagt. Herudover er 

det ikke godtgjort, at parkeringspladserne kan etableres på en anden 

grund, og at dette er hensigtsmæssigt. Hertil fremgår det ikke klart af lo-

kalplanforslaget, om parkeringspladser på Mariehøj 5 reelt bruges to 

gange, idet Mariehøj 5 fortsat skal anvendes til skole og fritidsordning. 

Disse parkeringspladser bør ikke kunne tælle to gange, da det i sagens na-

tur vil betyde mangel herpå i praksis. Der tages desuden ikke stilling til, at 

der mangler 13 parkeringspladser på Mariehøj 5 i henhold til den gæl-

dende lokalplan.  

 

VTR konkluderer, at i alt 20 parkeringspladser ved Mariehøj 5 (8 eksiste-

rende og 12 mulige) vil være tilstrækkeligt til at kunne afvikle den ekstra 

trafik, som skoleudvidelsen skaber. Der er dog et parkeringskrav for Mari-

ehøj 5 i henhold til lokalplanen for ejendommen og et krav efter Kommu-

neplan 2017, som VTR ser helt bort fra, og parkeringspladserne tæller altså 

med dobbelt i to lokalplaner –  både for Mariehøj 5 og Niverødgården 2. 

På ingen af ejendommene opfyldes parkeringsnormen i henhold til Kom-

muneplan 2017.  

 

Fredensborg Boligselskab bemærker videre, at selv ved etablering af yder-

ligere parkeringspladser på Mariehøj 5 for at opfylde parkeringsnormen, 

så kan Per Gyrum Skolen ikke sikre, at andre ikke bruger dem eller at for-

ældrene reelt bruger dem.  
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Såfremt lokalplanforslaget skulle vedtages, er det særdeles vigtigt, at der i 

den efterfølgende byggetilladelse bliver indføjet klare krav til parkering, 

og at byggeriet bliver betinget af tilstrækkelige parkeringsforhold. Det un-

derstreges, at Fredensborg Kommune er forpligtiget til at vurdere, om det 

er hensigtsmæssigt at fravige gældende parkeringsnorm og tage hensyn til 

områdets karakter og parkeringspladsernes placering. 

 

Herudover skal det bemærkes, at der ved større arrangementer, f.eks. akti-

vitets- eller forældredage, er store parkeringsudfordringer, idet foræl-

drene benytter alle parkeringspladserne i hele bebyggelsen samt tilkørsels-

arealer og græsrabatter på selve Mariehøj, hvilket er ulovligt jf. kommu-

nens parkeringsregler.  

 

Dette indikerer altså, at parkeringsforholdene til skolen ikke kan bære en 

udvidelse. 

 

Billeder af disse forhold er sendt til økonomiudvalget og byrådet i maj 

2020 og ligger som bilag til referatet fra begge møder på Fredensborg 

Kommunes hjemmeside. Billederne viser tydeligt, at området ikke egner 

sig eller har kapacitet til denne mængde biler. Yderligere indikerer det 

også, at eleverne på skolen ikke er fra nærområdet.  

 

Hvordan vil Fredensborg Kommune sikre disse parkeringsforhold i 

fremtiden? 

 

Og videre; 

 

Er det hensigtsmæssigt at fravige gældende parkeringsnorm med 

hensyn til områdets karakter og parkeringspladsernes placering 

ift. ejendommen? 

 

Boligselskabet er på baggrund af ovenstående af den overbevisning, at 

flere oplysninger i analysen er faktuelt forkerte og dermed giver et misvi-

sende billede af, hvad der reelt er muligt i forbindelse med en udvidelse af 

Per Gyrum Skolen. 

 

Det skal yderligere bemærkes, at trafiktællingerne i Trafikanalysen blev 

foretaget på et tidspunkt i slutningen af juni måned, hvor skolen ikke var i 

fuld drift. 

 

Der henstilles derfor til, at der foretages en trafikanalyse på et oplyst, ob-

jektivt grundlag af en neutral part og på et tidspunkt, hvor den nuvæ-

rende skole er i fuld drift.  
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4.2 Trafiktælling foretaget den 12. august 2020 

Fredensborg Boligselskab har onsdag den 12. august 2020 fået foretaget en 

trafiktælling af firmaet MOE. Tællingen er foretaget i tidsrummet 07.30 – 

09.00, hvor vejret var tørt og solrigt med en temperatur på ca. 20 grader.  

 

Trafiktællingen er gennemført på Per Gyrum Skolens tre adresser 

Nivårødgården 2, Mariehøj 5 samt Mariehøj 483 for at få et indblik i, hvor-

dan et samlet antal af køretøjer, der tilkører skolen, vil være med ”en sam-

let skole på én matrikel” som bebudet af skolen selv.  

 

Der er talt antallet af køretøjer, der tilkører skolen for at afsætte/aflevere 

skoleelever inden for intervaller på 5 minutter. Køretøjer med andet 

ærinde er ikke talt. Det samlede antal køretøjer, der ankommer til skolens 

tre lokaliteter, er talt til 132 i tidsrummet 07.30 – 09.00, hvor antallet i tids-

rummet 07.40 – 08.05 er størst med et samlet antal tilkørsler på 110 til de 

tre adresser på blot 25 minutter.  

 

Til Niverødgården 2 er der alene talt 44 tilkørsler i tidsrummet 07.30 – 

09.00. Godkendes lokalplanforslag N106 vil antallet af tilkørsler til Nive-

rødgården 2 ikke blive yderligere 34-37 tilkørsler, men tilkørslen vil blive 

tredoblet, hvis Per Gyrum Skolen udvides. Antallet af biler fra denne tra-

fiktælling forekommer Fredensborg Boligselskab at være et langt mere re-

elt billede af, hvilket trafikkaos, der potentielt kommer til at blive skabt i 

området ved Niverødgården med en udvidelse af Per Gyrum Skolen end 

trafikanalysen, der lægges til grund for udarbejdelsen af lokalplan N106. 

 

Nedenstående figur 1 er fra MOE’s notat om trafiktællingen, som Fredens-

borg Boligselskab er i besiddelse af. 
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4.3 Vedligeholdelse af veje – økonomisk belastning af afdelingernes 

økonomi og dermed beboernes husleje 

Den øgede brug af vejen vil føre til en stigning i vedligeholdelsesudgif-

terne, som skal bæres af boligafdelingerne og dermed beboerne. Allerede 

den nuværende brug afleder ekstra vedligeholdelse, da elevernes forældre 

bruger græsrabatten som vendeplads. Igen henvises der til den billedserie, 

som er blevet fremlagt for byrådet. 

 

Fredensborg Kommune bør derfor overveje meget nøje, om det er hen-

sigtsmæssigt med 300 % mere trafik på beboernes private fællesvej, både 

for så vidt hensynet til omkringboende beboere, udgifter til vedligehol-

delse og de øgede støjgener.  

 

Det synes ikke rimeligt, at Per Gyrum Skolens brugere blot kan anvende 

afdelingernes private fællesvej uden form for kompensation til afdelin-

gerne eller en omlægning/etablering af en selvstændig adgangsvej til Per 

Gyrum Skolen.  

 

Hvordan vil Fredensborg Kommune kompenserer Fredensborg Bo-

ligselskab og beboerne for de ekstraudgifter forbundet Per Gyrum 

Skolens anvendelse af afdelingens private fællesvej og finde en 

løsning på dette problem? 

 

4.4 Byggeplads og proces  

Såfremt Per Gyrum Skolen får lov til at udvide, er det uklart, hvorledes 

byggeprocessen skal forløbe.  

 

Den eneste adgangsvej til Niverødgården 2 er via en privat fællesvej på 

Fredensborg Boligselskabs grund. Der vil i den periode være øget tung 

trafik på en lille privat fællesvej midt i et tæt beboet område, som Fredens-

borg Boligselskab er forpligtiget til at vedligeholde. Igen bliver Fredens-

borg Boligselskabs lejere pålagt udgifter, som direkte kan relatere sig til 

Per Gyrum Skolen. Det er ikke rimeligt, at beboerne skal afholde udgifter, 

der er forbundet med skolens brug af området. 

 

Yderligere skal beboerne i byggeperioden også tåle øget tung trafik med 

alt hvad det medfører, herunder øgede udgifter og tiltagende støj i dagti-

merne.  

 

Flere beboere har tilkendegivet, at de alene på grund af byggestøj og larm 

vil fraflytte Niverød IV og ikke kun fraflytte området men også Fredens-

borg Kommune som konkvens af dette. 
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Fredensborg Boligselskab finder det uhensigtsmæssigt for de omkringbo-

ende og særligt de beboere, der er dårligt gående eller seende, at de skal 

færdes i en længere periode, hvor der etableres byggeplads og tilgang til 

samme. 

 

5. Fredensborg Boligselskabs økonomiske situation 

 

5.1 Genopretningsplan for Niverødgård og Fredensborg Boligselskab 

Siden Niverødgård 1-39 gik i drift i 2009 har Niverødgård været omfattet 

af store problemer – høj husleje, finanskrise og byggesjusk, som har givet 

udlejningsproblemer og lejetab. Allerede det første år opstod et lejetab på 

godt 1 mio. kr. Fredensborg Kommune ommærkede, uden samtykke fra 

boligselskabet, ældreboligerne til familieboliger, hvorved lejetabet blev på-

ført selskabet.  

 

I 2013/2014 var Fredensborg Boligselskab i økonomiske vanskeligheder 

primært på grund af lejetab og tab ved fraflytninger, tilskud til ekstern 

rådgivning samt opretningsarbejder i Niverødgård.  

 

I 2014/2015 blev en omfattende genopretningsplan udarbejdet – heri ind-

gik køb af Niverødgården 2, den nuværende Per Gyrum Skole. Planen var 

at ombygge hovedhuset til seniorbofællesskab. 

 

Til trods for, at købet af Niverødgården 2 ikke blev en realitet, blev genop-

retningsplanen gennemført med kapitaltilførsel og støtte fra Landsbygge-

fonden. Kapitaltilførslen var på i alt 900.000 med anparter på 180.000 kr., 

der var med til at dække et større opsamlet underskud. 

 

Situationen er nu den, at Niverødgård netop har afsluttet genopretnings- 

og forbedringsarbejder, og afdelingen og selskabet er kommet på økono-

misk fode igen. Alle boliger er udlejet, og der er venteliste til afdelingen. 

For første gang i afdelingens historie er der udsigt til en stabil drift og fast-

holdelse af lejere. 

 

Dette vil blive sat over styr, hvis ikke de nuværende problemer bliver løst, 

og det vil uomtvisteligt medføre fraflytninger, genudlejningsproblemer og 

lejetab, hvis Per Gyrum Skolen får byggetilladelse og hermed øger elevan-

tallet fra 90 til mellem 250 og 300 elever – altså med mere end en tredob-

ling. 

 

5.2 Fraflytninger i Niverødgård og Niverød IV – og lejetab 

Siden 2009 har Niverødgård konstateret, at de lejemål, som ligger tæt ved 

skolens indgang, er de lejemål, hvor lejerne ofte flytter fra. 
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I år har der på årets første seks måneder været fem opsigelser i Niverød-

gård, hvilket er svarende til en fraflytningsprocent på 25 %. Dette er en sti-

gende tendens siden 2013/2014, som vækker bekymring og ikke mindst en 

bekymring for lejetab, som vil blive pålagt de øvrige beboere. 

 

Yderligere har Fredensborg Boligselskab fået tilkendegivelser fra beboere i 

Niverød IV, at hvis Per Gyrum Skolen udvider, så opsiger de deres lejemål 

og flytter – ikke kun fra Niverød IV men også fra Fredensborg Kommune. 

 

Med denne tendens og med en udvidelse af skolen, er der en bekymring 

for, at det vil øge antallet af fraflytninger – og ikke kun fra lejemålene lig-

gende tæt på skolens indgang men også fra de øvrige lejemål. Og med 

dette frygter boligselskabet, at der vil blive udlejningsvanskeligheder som 

i 2009/2010 og 2013/2014, hvilket afdelingerne og boligselskabet ikke er 

økonomisk polstret til. 

 

Den gennemsnitlige kvadratmeterleje i Niverødgård er på 983,04 kr. m2, 

hvorfor lejetabet for fx en bolig på 100 m2 i Niverødgård månedligt er 

8.192 kr. Er der fx fem boliger på 100 m2, der står ledige i en måned, gene-

rerer det lejetab for samlet 40.965 kr. pr. måned. Står nævnte boliger ledige 

i en længere periode på fx tre måneder, vil det betyde lejetab for 122.895 

kr., som de øvrige lejere skal dække. Eskalerer dette, og står flere boliger 

tomme over en længere periode, vil lejetabet løbe op i flere hundredetu-

sinde kroner.  

 

Lejetabet dækkes af Fredensborg Boligselskabs dispositionsfond, som sel-

skabets afdelinger og dermed selskabets lejere indbetaler til. Derfor vil le-

jetab blive dækket af alle lejerne i Fredensborg Boligselskab.  

 

Det betyder, at en udvidelse af Per Gyrum Skolen ikke kun påvirker 20 bo-

liger men 617 boliger, da indbetalingen til selskabets dispositionsfond vil 

blive pålagt alle lejemål i Fredensborg Boligselskab. 

 

5.3 Lån og garantistillelse fra Fredensborg Kommune  

Fredensborg Kommune gøres opmærksom på, at hvis afdelingen og sel-

skabet kommer ud i lignende tilstande som i 2013/2014, hvor selskabet var 

i store økonomiske problemer, vil det ikke være uden en økonomisk risiko 

for kommunen, da kommunen har stillet garanti for 16,8 mio. kr. i forbin-

delse med låneoptag i afdelingen Niverødgård, ydet et kapitaltilskud på 

180.000 kr. og yderligere lånt Niverødgård 930.000 kr. til dækning af leje-

tab. 

 

Det kan ikke være i nogens interesse, at kommunen risikerer, at skulle ind-

fri en garantistillelse på 16, 8 mio. kr. ved at godkende lokalplanforslaget. 
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6. Ejer af Per Gyrum Skolens ret til at udvikle grunden 

I forhold til Per Gyrum Skolens ejers ret til at udvikle grunden, så skal der 

gøres opmærksom på, at ejeren har købt ejendommen i 2015, hvor det i 

lighed med Kommuneplan 2017 klart fremgik af Kommuneplan 2013, at 

området var udlagt til bolig, og at der ikke måtte opføres yderligere. 

 

Begrænsningen i kommuneplanen har derfor været grundejeren bekendt 

ved købet i 2015, og hensynet til ejers mulighed for at udvikle området 

mener vi ikke skal vægtes højere end de mange gener, som de omkringbo-

ende lider og vil lide.  

 

6.1 Andre mulige matrikler i Nivå til udvidelse af Per Gyrum Skolen 

For igen at understrege det, så handler det for boligselskabet ikke om sko-

lepolitik, men om naboskab. Fredensborg Boligselskab har ikke noget 

imod, at Per Gyrum Skolen udvides, men det bør ske på en mere hensigts-

mæssig placering end ved Niverødgård. 

 

Fredensborg Boligselskab ser andre mulige og langt mere hensigtsmæs-

sige placeringer. Bl.a. matrikel nr. 1pl, Niverød By, Karlebo, som vil være 

hensigtsmæssigt til byggeriet. Matriklen er ejet af Fredensborg Kommune.  

 

Grunden hertil er, at nabomatriklerne nr. 1pp og 1ph, Niverød By, Karlebo 

på nuværende tidspunkt tillige er ejet af ejeren af Per Gyrum Skolen. 

 

 
Oversigt over de omtalte matrikler 

 

Fredensborg Boligselskab vil gerne henlede opmærksomheden på, at Per 

Gyrum Skolens ledelse tilbage i 2019 til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 

tilkendegivet, at skole og beboere bor tæt, og at det ikke er normalt. Sko-

lens ledelse skriver således; ”Vi synes naturligvis ikke, det er optimalt, at ligge 

SÅ tæt på en beboelsesejendom, da det kræver endnu større hensyntagen.”  
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Lige netop hensyntagen og ej heller imødekommende dialog har Fredens-

borg Boligselskab og dens afdelinger oplevet fra skolens side. 

 

Skolens ledelse skriver ydermere til Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget; ”… at 

såfremt kommunen ønsker at ændre skolens mulighed for at bygge på ma-

triklen, finder skolen det rimeligt og nødvendigt, og eneste mindelige løs-

ning, at man fra kommunens side vil købe bygning og grund tilbage til 

købspris samt dække de byggeomkostninger, der har været for at gøre byg-

ningen egnet til at drive skole. Derudover pege på en anden placering i det 

absolutte nærområde, hvor der til samme pris kan skabes en ny skole med 

samme antal m2. Altså: dække tab samt give mulighed for at fortsætte sko-

lens planer uden økonomisk tab/uden økonomisk gevinst. Skolen har ingen 

planer eller forventninger om at tjene penge på hverken grund eller byg-

ning, men vil bare kunne drive skole efter de planer og disponeringer der er 

foretaget, der har været ansvarlige, realistiske og udtryk for en fornuftigt 

forretningsplan.” 

 

Når skolens ledelse selv foreslår, at kommunen kan købe bygning 

og grund tilbage, hvorfor er Fredensborg Kommune, velvidende de 

udfordringer, der er i naboskabet mellem beboerne og skolen, ikke 

gået i dialog med Per Gyrum Skolen om netop det forslag, som le-

delsen fra skolen har fremsendt?  

 


